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אוניברסיטת תל-אביב

מטרת העבודה היא לבדוק את היעילות של טדנאות

לשיפור ההוראה לאורי זמן ולאתר גורמים נוטפים
הקשורים לשיפור ההוראה .במחקר השווינו הערכות

טטודנטים ל 149-

ומצאו שיפור בהוראה גם במדדים אובייקטיבים ,כגון דירוג

הטטודנטים את איכות ההוראה  6ותצפיות ישירות של
עמיתיםד  .מחקרים שעקבו לאורך זמן אחר המשתתפים
בטדנאות ,מצאו כי השיפור בהוראה של אותם המורים,
נשמר. 8, 6

מורים קליניים שהשתתפו בטדנה,

'לפני' הטדנה ו'אחריה' וכן הערכות באותן נקודות

זמן ל  121-מורים מרקע דומה שלא השתתפו בטדנה,
המהווים קבוצת ביקורת .נמצא ששיפור מובהק
בהוראה הושג רק בקבוצת הטדנה .כמו כן ,יש שיפור

רב יותר בקרב מורים שההערכה ההתחלתית שלהם

בשנתיים האחרונות מחויבים כל מורי בית הטפר לרפואה
באוניברטיטת תל  -אביב להשתתף לפחות בטדנה אחת
לשיפור ההוראה  .ההשתתפות נדרשת גם כתנאי לקידום
ולמינוי אקדמי  .הטדנאות מיועדות לשתי מטגרות  :כלל
המורים בבית הטפר )מורים במדעים קדם-קליניים

ורופאים קליניים( וטדנאות ייעודיות לחוג המבקש טדנה
ייחודית .מטרות הטדנאות הקליניות המועברות בבית
הטפר הן שיפור דרכי ההרצאה ,וכן הקניית מיומנויות

בהדרכת טטודנטים בקליניקה ,בדיון קבוצתי או בהדרכה

הייתה נמוכה.

עם חולים ,ובמתן משוב לטטודנט .תוכנית הטדנה כוללת
הצגת העקרונות והדיון בהם ,תרגול המשתתפים בשימוש

הקדמה
באוניברטיטאות ,במכללות ובבתי טפר לרפואה

בחלק מהטדנאות מודגמות גישות של הוראה פעילה

מופעלות כיום טדנאות קצרות וממוקדות ,שמטרתן

על-ידי מורים בכירים שעברו טדנאות קודמות ,או נעשה

לשפר את תפקוד המורים בהוראה  . 3מחקר זה מתמקד
בהוראה הקלינית בפקולטות לרפואה ,שחלקה מתרחש
באוניברטיטה והמשכה מתקיים בבתי חולים  .בבתי חולים

על בטיט חוגי נדונים גם נושאים הקשורים להוראה בעולם

המורים הם רופאים ,שחלקם נמצאים בראשית הקריירה

התוכן של החוג והקשורים לקוריקולום וארגונו  ,נוטף על

בטדנאות המתארגנות

שאר הנושאים.

בהוראה וגם לא קיבלו הכשרה במיומנויות הוראה והדרכה .
הקורטים הקליניים הם אינטנטיביים מאוד ומתקיימים
בפרק זמן שבין שבועות אחדים ועד חודשים אחדים.
המגע בין המורים והטטודנטים הוא יומיומי וצמוד ,במשך

לפחות שמונה שעות ביום ,וכולל שימוש בגישות הוראה

רו ת אב רסו ב '' Y

שימוש בצילומי וידאו של הוראה שהופקו על-ידי מורים

בכירים מצטיינים ) . (role models

האקדמית שלהם  .הם לא הטפיקו עדיין לרכוש ניטיון
נטע נו צ ר

במיומנויות הנרכשות ומתן משוב למשתתפים על תפקודם .

הטדנאות נערכות במתכונת מרוכזת חד-פעמית ,בשל

הקושי לשחרר רופאים ממחלקות בתי החולים למטפר

פעמים  .משך כל טדנה נמשכת כ 8-
ארוך ,ומשתתפים בה

22-15

שעות על פני יום

מורים .המורים המשתתפים

מגוונות  .הוראת הטטודנטים נעשית בהרצאות בטיטיות .

בטדנאות מהווים אוכלוטייה הטרוגנית מבחינת איכות

נוטף על כך מתקיימים דיונים קבוצתיים ,הדרכה בנוכחות

ההוראה ,מקצועות הלימוד ,המעורבות בהוראה ,התפקיד

חולים והדרכה אישית המלווה במתן משוב על ביצועי

והניטיון הקליני שצברו  .הטדנאות מכוונות במיוחד

הטטודנט  . 4ההוראה הקלינית במחלקה מתרחשת במטפר

לנושאים בתפקידי טיוטור ,היות שעל שכמם מוטל נטל

מחזורים לקבוצות טטודנטים שונות .

הוראה קריטי להכשרת הטטודנט  .הטיוטור הוא המארגן
והמדריך את הקבוצה הלומדת בעת שהותה ביחידה

על-פי מטפר מחקרים שהשתמשו במשובים

הקלינית  .בדרך כלל משמש בתפקיד הטיוטור רופא זוטר,

טובייקטיביים  , 5מורים שהשתתפו בטדנאות הוראה דיווחו

בתחילת המטלול האקדמי  ,עם מטפר מצומצם של

כי יכולת ההוראה שלהם השתפרה  .מחקרים אחרים בדקו

שנות ניטיון .

בתום כל טדנה ממלאים המשתתפים משובים ,ובהם הם
מתבקשים להעריך את תרומת הטדנה לתפקודם בהוראה .
 .1דר ' נ טע נ ו צר  ,ר אש הוח ו ד ה ל ח ו נ ו ך ר פוא ו  ,ה פק ו לט ה ל רפ ואה ע"ש ס אקל ר .
 .2ד ר ' רות

א בר מו בוץ  :וועצ ת לח ו נו ך ר פואו  ,ה פקו ל ט ה לר פ ו א ה ע"ש סאק לר.

המשובים שהתקבלו היו גבוהים מאוד ,אך עד כה לא
נבדקה תרומת הטדנאות לשיפור בהוראה לאורך זמן .

בטפרות נמצא רק מטפר זעום של מחקרים על יעילותן של

טבלה  :1התפלגות )באחוזים( של משתתפי הטדנה

טדנאות קצרות במתכונת דומה • 5

וקבוצת המחקר על-פי מעורבותם בהוראה

מעןרבןת בהןראה

מטרת עבודה זו היא להעריך אם מתקיים שיפור
בהוראה לאורך זמן לאחר טיום הטדנה  .מחקר

I

r.::
r.::

משתתפי הסדנה

) 43 ( 20%

) 25 ( 17%

=
r.::

טיוטורים

) 77 ( 36 %

) 59 ( 39%

י-

מורים זוטרים

) 96 ( 44%

) 65 (44%

י-

טה"כ

) 216 (100%

) 149 ( 100%

זה מתמקד בטדנאות למורים קליניים  .ההערכה
נמדדה במדד אובייקטיבי והוא

-

של הטטודנטים את המורים שנה לאחר טיום
הטדנה .

 eאלות המחקר
.1

האם חל שיפור בהוראה ,כפי שהיא מוערכת על-ידי

וב.
ו-

=
r.::
י-

קבןצת הביקןרת

קבוצת ביקורת בת  121מורים כללה מורים שלא השתתפו

הטטודנטים?

.2

ו-

קבןצת המחקר

מנהלי מחלקה

דירוגי ההוראה

י

מהם המשתנים השייכים למורה ,הקשורים לשיפור

בטדנאות  ,אך נבחרו בהתאמה לנתוני הרקע של קבוצת
הניטוי :הם היו מאותם החוגים שבהם לימדו משתתפי

באיכות ההוראה?

המחקר  ,הם הותאמו גם על-פי ותק בהוראה והיו בעלי

e

מעמד דומה בהוראה .על המורים מקבוצת הביקורת נאטפו

יטות

נתוני הערכה על-ידי הטטודנטים מאותן השנים )תשט"ג

איכות ההוראה של המורים נקבעה על-פי משוב

ותשט"ה(  .כדי לבדוק שלא היה הבדל ברמת ההוראה

הטטודנטים על ההוראה כמדד אובייקטיבי  .כל הטטודנטים
הלומדים במחלקות ובמכונים הקליניים השונים בבתי

בין שתי הקבוצות מראש ,ערכנו מבחן

t

לגבי הממוצעים

ההתחלתיים )משנת תשט"ג( לשתי הקבוצות )לקבוצת

חולים ,ממלאים שאלון משוב על ההוראה בשבוע האחרון

הביקורת והניטוי הם  3.45ו 3.50-

בהתאמה(  .ההבדל בין

ללימודיהם בכל קורט ומדרגים את איכות ההוראה של

שתי הקבוצות נמצא בלתי מובהק

) p > . 05

כל אחד ממורי קורט על טולם בין
ביותר" ועד

- 4

- 1

(. t=0.45,

"הערכה נמוכה

"הערכה מירבית" .דירוג

0

משמעו "אינו

יכול או לא רלוונטי להעריך את המורה במימד זה".
המורים מוערכים בחמישה מימדים  .מחקר זה כלל רק את
היבט "הפריט הגלובלי" שהוא" :הערכה לתרומת המורה

המ e

תניס

המשתנה התלןי :שיפור בהוראה

-

משתנה זה חושב

כהפרש שבין הערכות הטטודנטים את המורים בשנה

להכשרתך"  .מימד זה נחשב תקף להערכת טיב ההוראה

לאחר הטדנה לבין הערכתם שנה לפני הטדנה.

בעבודות אחרות  9ומהווה בפקולטה בטיט לקידום המורה .

המשתנים הבלתי תלןיים

•
הנחקריס

הביקורת ,ובה מורים שלא השתתפו בטדנה .

אןכלןסיית המדגם

בתשט"ד נערכו 14
השתתפו 216

(44% ) 96

'השתתפות בטדנה'  :המורים חולקו לשתי קבוצות:

קבוצת המחקר שכללה את משתתפי הטדנה וקבוצת

•

טדנאות למורים קליניים שבהן

מורים ממגוון החוגים המלמדים בקליניקה .

מהמשתתפים היו מורים זוטרים המהווים

חלק מצוות המחלקה המעורב בהוראה  .השאר היו בעלי
תפקידים המחייבים מעורבות רבה בהוראה ,כגון מנהל
המחלקה )לרוב בדרגת פרופטור( ,בעלי תפקיד בכיר
אחר בהוראה  ,כגון ראשי חוגים וכן טיוטורים  ,אשר להם
תפקיד מרכזי בהוראה היומיומית במחלקה .מבין המורים

שהשתתפו בטדנאות בשנת תשט"ד  ,נכללו במחקר רק
מורים קליניים שעמדו בשני קריטריונים :

.1

הוערכו בשתי

השנים תשט"ג ותשט"ה )לפני הטדנה ואחריה(;
לפחות שני מחזורים

-

שתי קבוצות טטודנטים

-

.2

לימדו

'איכות ההוראה '.איכות ההוראה נקבעה על-פי הערכות

הטטודנטים את המורים .המורים נחלקו לשלוש קבוצות
על-פי הערכות הטטודנטים לגביהם בהקשר לפריט
הגלובלי לפני ההשתתפות בטדנה :טעוני שיפור )הערכה

מתחת ל  (, 3. 2-הערכה ממוצעת ) 3.2
גבוהה ) 3.7

עד וכולל

. (4

עד

( 3.7

והערכה

מדרג האיכות מתבטט על

כך שקבוצות אלה שוות בגדלן פחות או יותר וכן על
ההתפלגויות רבות שנים של הערכות המורים הקליניים
המצביעים על כך שמרבית דירוגי המורים הקליניים הם

מ 3.2-

ומעלה ,ולפחות שליש מהמורים זוכים להערכות

מ 3.7-

ומעלה .

בכל

אחת משתי השנים הנחקרות; כלומר ,הם קיבלו לפחות

תוצאות

ארבע הערכות.

כדי לבדוק אם חל שיפור בהוראה בעקבות ההשתתפות
בטדנה וכן כדי לברר אם משתנים הקשורים למורה

השתמשנו בהערכות שנתנו הטטודנטים לפני קיום הטדנה

תורמים לשיפור זה ,נערך ניתוח

)משנת הלימודים תשט"ג( ולאחריה )שנת תשט"ה( לגבי

דו-כיווני( עם המשתנים שהוגדרו לעיל  .הממצאים מראים

149

המורים ,שעמדו בשני הקריטריונים של המחקר .

ANOVA

)ניתוח שונות

שההשתתפות בטדנה היא הגורם המובהק לשיפור ההוראה

הקבוצה הנחקרת דומה במשתני הרקע לכלל אוכלוטיית

)ראו טבלה

המורים שהשתתפו בטדנאות )ראו טבלה . ( 1

בה טרם הטדנה הייתה טעונת שיפור  .מורים שלימדו היטב

. (2

השיפור ניכר רק בקבוצה שאיכות ההוראה

עכ הגובה  5המסכוכ האקדמי המכככה כמי Jהכ

9

מלכתחילה ,לא השתפרו ,וחלקם אף ירדו במקצת באיכות
הוראתם.

טבלה  : 2תוצאות מבחן

ANOVA

דו-כיווני' :שיפור' ההוראה לפי דירוג 'איכות ההוראה'

וקבוצת ה'השתתפות בטדנה'
קבןצת הבדקןרת

קבןצת המחקר

N

ממוצע 'שיפוך' (.ת.ס)

N

ממוצע 'שיפוך' (.ת.ס)

הערכה מתחת לממוצע

51

( 0.38 ) 0.66

38

( 0.70 ) 0.41

הערכה ממוצעת

43

( 0.25 ) 0.08

38

( 0.44 ) -0.20

הערכה גבוהה

55

( 0.36 ) -0.15

45

( 0.35 ) -0.28

טה"כ

149

( 0.48 ) 0.20

121

( 0.59 ) -0.03

אדכות ההןראה

אפקט 'השתתפות בטדנה' ; P<.OO,F= 17.51
'איכות ההוראה' ; P<.OO,F= 76.61

אפקט

האינטראקציה בין שני

המשתנים

P>.05, F=O . 79

סיכוס ודיון
באקדמיה בארז מתקיימות התערבויות מגוונות שמטרתן
שיפור ההוראה ,בהן גם טדנאות קצרות וממוקדות .ברם

לרוב הן אינן "תפורות" ולא מתייחטות לצורכי המורים
על-פי עולם התוכן של הפקולטה או החוג  .זאת ועוד,
ההשתתפות בהן לרוב מתקיימת בשל העניין של המורה או
ההמלצה של החוג  .גישת הפקולטה לרפואה באוניברטיטת
תל-אביב היא לחייב את כלל המורים להשתתפות בטדנה
בטיטית בהוראה ,המהווה אחד התנאים לקידום אקדמי.

זאת ועוד ,הטדנאות נבנו בהתאמה לאטטרטגיות ההוראה
הנהוגות בהכשרת הטטודנטים בבית הטפר לרפואה ,ובהן

הטדנאות לשיפור ההוראה

הקלינית • 6

במחקר זה נבדקה תרומת הטדנאות למשתתפים,
כפי שהיא מתבטאת בשיפור בהערכות הטטודנטים

את ההוראה .הושוותה הערכת ההוראה שהתקבלה
מטטודנטים בקרב שתי קבוצות מורים

-

קליניים ובעלי

רקע הוראתי וקליני דומה .קבוצה אחת כללה את משתתפי
הטדנאות שהושוו לקבוצת ביקורת .תוצאות ההשוואה

10

מלמדות על שיפור מובהק באיכות ההוראה בקרב המורים
שהשתתפו בטדנה ,שהיו טעוני שיפור מלכתחילה,
בהשוואה למורים מקבוצת הביקורת .
התוצאה החיובית שקיבלנו נמצאת בהלימה הן עם
ההרגשה הטובייקטיבית של המשתתפים בתום הטדנאות
והן עם תוצאות מחקר בבית טפר לרפואה בקנדה המקיים
טדנאות במתכונת ומתוך מטרה הדומים לשלנו • 6

נראה לנו כי אחד הגורמים התורמים לשיפור הוא

"תפירת" טדנאות המתאימות לצורכי המורים והרלוונטיות
למצבים שכיחים בהדרכה בקליניקה ,וכן ביצוע תרגולים
מרובים על-ידי המשתתפים וקבלת משוב על הביצוע

מהמנחה ומהקבוצה במהלך יום הטדנה
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